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Uwaga 
kandydacie!

Studia na kierunku prawo przygotowują 
absolwentów do egzaminów wstępnych na 
aplikacje prawnicze, których ukończenie 
uprawnia do wykonywania zawodów adwoka-
ta, radcy prawnego, notariusza, sędziego, pro-
kuratora, komornika. W trakcie studiów, poza 
realizowanym uniwersalnym programem stu-
diów prawniczych, szczególny nacisk kładzio-
ny jest na rozwój umiejętności praktycznych, 
znajomości prawa europejskiego, języków 
obcych. Zajęcia prowadzone są przez praw-
ników – praktyków (sędziów, adwokatów), 
dzięki czemu wysoki jest poziom zdawalności 
na aplikacje zawodów prawniczych, prężnie 
działają koła naukowe młodych prawników, 
np. Grupa Inicjatywna ze Statusem Obserwa-
tora przy ELSA Poland. 

Studia na kierunku ekonomia w znacz-
nej mierze prowadzą praktycy (bankowcy, 
księgowi). Do wyboru są specjalizacje: eko-
nomia sektora publicznego oraz rachunkowość 
i zarządzanie finansami firmy. Absolwenci eko-
nomii mogą znaleźć zatrudnienie w  małym 
i  dużym biznesie, administracji publicznej, 
urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, 
agencjach ubezpieczeniowych i reklamowych, 
biurach obsługi klienta, centrach finansowych.  

 WZPiNoS KUL wydaje czasopismo naukowe 
o  tematyce prawno-ekonomicznej „Przegląd 
Prawno-Ekonomiczny”

Prawo i ekonomia 

– Dlaczego warto studiować prawo na Wy-
dziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społe-
czeństwie KUL w Stalowej Woli?

– Studia prawnicze na KUL w Stalowej Woli to 
studia na wysokim poziomie, a jednocześnie bez-
płatne i stacjonarne. Oferujemy studia w tradycyj-
nej formie. Student ma możliwość bezpośredniego 
kontaktu z wykładowcą, zarówno na zajęciach, jak 
i konsultacjach.

Studia prawnicze w  Stalowej Woli to blisko 
15 lat tradycji. W tym czasie nasze mury opuścili 
świetnie wykształceni prawnicy, którzy ukończyli 
szereg aplikacji prawniczych, jak i doskonalili zdo-
byte umiejętności i swoje pasje w ramach studiów 
doktoranckich, czego finałem jest kilka doktoratów 
naszych absolwentów. 

Nasza kadra to nie tylko teoretycy prawa, ale 
też szerokie grono praktyków, w  tym sędziowie, 
adwokaci czy radcy prawni. Ponadto nasi wykła-
dowcy pracują także w administracji publicznej czy 
innych podmiotach. Prowadzimy badania naukowe 
z większości gałęzi prawa, współpracujemy z innymi 
ośrodkami naukowymi, zarówno w  kraju, jak i  za 
granicą, reprezentujemy wydział i  uniwersytet na 
konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak 
i międzynarodowych. Nasi wykładowcy są bez wąt-
pienia rozpoznawalni w kręgu nauki prawa w Polsce. 

Mamy nowoczesny program, który uwzględnia 
nie tylko tradycyjne formy, jak wykłady, ćwicze-
nia czy seminaria, ale też wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom studentów, został wzbogacony 
o  warsztaty przygotowywania pism proceso-
wych, zajęcia sądowe, praktyki kancelaryjne czy 
zajęcia przygotowujące do aplikacji prawniczych. 
Studenci mogą doskonalić zdobyte umiejętności 
w ramach Akademickich Biur Porad Prawnych. 

– Czy to już prawidłowość, że absolwenci 
prawa w Stalowej Woli zajmują wysokie miej-
sca w  rankingach zdawalności na aplikacje 
prawnicze? 

– Można powiedzieć, że to już prawidłowość. To 
wypadkowa zaangażowania naszych studentów, 
jak i programu studiów, który zmienia się właśnie 
pod kątem jak najlepszego przygotowania naszych 
studentów do zdawania na aplikacje. 

Studia prawnicze to dopiero początek drogi. Absol-
went prawa musi się samodoskonalić przez całe swoje 
życie zawodowe, tak aby jego wiedza i umiejętności 
nadążały za zmianami w obowiązujących przepisach. 

Nasi absolwenci dostają się na aplikacje, które 
kończą z  dobrymi wynikami. Wśród nich można 
wymienić osoby, które wykonują m.in. zawód ad-
wokata, radcy prawnego czy asystenta sędziego. Są 
też osoby pracujące w kancelariach prawniczych, 
sądach, prokuraturach. Szerokie grono naszych 
absolwentów zasiliło także urzędy państwowe czy 
dzięki zdobytym umiejętnościom prowadzi własne 
działalności gospodarcze. 

– Prawników na rynku jest coraz więcej, 
czy więc studenci WZ KUL powinni martwić 
się o swoją pierwsza pracę? 

– Dyplom magistra pra-
wa naszego wydziału daje 
szerokie możliwości. Pracy dla 
prawników nigdy nie będzie bra-
kować, gdyż wszelkie procesy społeczne 
w szeroki sposób wiążą się z prawem, a ukończo-
ne studia prawnicze pozwalają je zrozumieć i się 
w nich odnaleźć. 

Absolwenci prawa w  WZ KUL dostają się na 
aplikacje, pracują w kancelariach. Szerokie grono 
naszych absolwentów wykonuje już praktykę za-
wodową w zawodzie adwokata, radcy prawnego, 
jako asesor komorniczy czy asystent sędziego. Pra-
cują w administracji rządowej czy samorządowej, 
angażują się społecznie, pełnią funkcje radnych. 
Naszym absolwentem jest pan Lucjusz Nadbereżny, 
prezydent Stalowej Woli. Te przykłady wskazują, 
że z pracą dla naszych absolwentów nie powinno 
być problemu. 

Nie wolno także pomijać tego, że prawo to kie-
runek, który w dosyć swobodny sposób pozwala się 
przekwalifikować, ale też daje możliwość posze-
rzania swojego wykształcenia, w ramach różnego 
rodzaju specjalizacji. 

– Jaki jest według Pana największy bonus 
dla młodych osób podejmujących studia na 
WZ KUL w Stalowej Woli? 

– Trudno wskazać ten największy. Większość 
z nich już wymieniłem, nie wolno jednak po-
minąć doskonałej bazy akademickiej, świetnej 
kadry, szerokich możliwości po ukończeniu kie-
runku czy relatywnie, w  stosunku do dużych 
miast, taniego życia, co bez wątpienia odgry-
wa istotną rolę. 

Nasi studenci mają możliwość pobierania 
stypendiów, naukowego i socjalnego, mogą 
uczestniczyć w  działalności Koła Naukowego 
Studentów Prawa „Viribus Unitis” czy grupy lo-
kalnej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów 
Prawa (ELSA Poland). Koło naukowe organizuje 
wyjazdy do instytucji wymiaru sprawiedliwości 
(m.in. Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytu-
cyjnego) warsztaty prawnicze, a  także konfe-
rencje naukowe. 

Chciałbym bardzo mocno zachęcić i  zaprosić 
na studia prawnicze na KUL-u w Stalowej Woli. Te 
studia to właściwy wybór, po którym absolwent ma 
szerokie możliwości zawodowe. 

Prawo to właściwy wybór
Rozmowa z dr. Dominikiem TyRawą 
adiunktem w katedrze Prawa Publicznego wZPinoS kUL w Stalowej woli

– Czy dzisiaj wciąż jeszcze warto studiować 
ekonomię?

– Ekonomia jest kierunkiem ponadczasowym. 
Jest to nauka, która jest przydatna w wielu dziedzi-
nach, nawet niezwiązanych z nią bezpośrednio. Ry-
nek pracy jest coraz bardziej wymagający, a wiedza 
i umiejętności zdobyte na ekonomii dają możliwość 
otwarcia własnej działalności i prowadzenia jej bez 
korzystania z usług innych firm. Absolwent ekonomii 
sam poradzi sobie ze złożeniem dokumentacji nie-
zbędnej do otwarcia działalności, zdecyduje o formie 
jej prowadzenia oraz opodatkowania, może sam 
prowadzić księgowość, wie jak wybrać dobry bank 
czy jak negocjować kontrakty. 

Ekonomia daje także narzędzia do prowadzenia 
działalności wspierającej inne podmioty gospodar-
cze. Studiując ekonomię student zapoznaje się za-
równo z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem 
przedsiębiorstwem, jak i z funkcjonowaniem całego 
otoczenia biznesowego: banków, agencji ubezpie-
czeniowych, administracji publicznej, programami 
pomocowymi Unii Europejskiej. 

– Czym zachęciłaby Pani młodych ludzi do 
studiowania ekonomii akurat na WZ KUL? 

– Na Wydziale Zamiej-
scowym w  Stalowej Woli 
kształcimy w  chwili obec-
nej na II stopniu ekonomii 
i  robimy to bez pośredni-
ków. Ekonomia w Stalowej 
Woli posiada akredytację 
Państwowej Komisji Akre-
dytacyjnej, co daje studen-
tom pewność wysokich 
standardów kształcenia. 
Mamy stabilną kadrę, a student nie jest zaskaki-
wany zmianą liczby godzin przedmiotu w trakcie 
toku studiów. 

Pracownicy KUL podlegają ocenom okresowym 
i są stale kontrolowani pod względem rozwoju na-
ukowego. Elementem oceny są ankiety przeprowa-
dzane wśród studentów. Studenci mają dostęp do 
platformy e-kul, na której umieszczone są programy 
kształcenia oraz sylabusy wraz z wymaganiami eg-
zaminacyjnymi, a także bieżące ogłoszenia. Jesteśmy 
otwarci na sugestie studentów. Programy kształcenia 
są opiniowane przez Samorząd Studentów WZ KUL, 
ale także przez potencjalnych pracodawców: przed-

stawicieli banków, urzędu skarbowe-
go, przedsiębiorców. 

Dla osób w trudnej sytuacji mamy 
ofertę stypendiów. A  dodatkowym 
atutem dla studiujących na dwóch 
kierunkach lub wychowujących 
dzieci jest mozliwość indywidualnej 
organizacji studiów, umożliwiająca 
w uzasadnionych sytuacjach łączenie 
studiów z innymi obowiązkami.

Na II stopniu ekonomii oprócz 
zajęć teoretycznych oferujemy zaję-
cia ćwiczeniowe oraz warsztatowe, 
w  czasie których student ma moż-
liwość rozwiązywania konkretnych 
problemów z „życia ekonomicznego”. 

– Jaką perspektywę pracy 
mają absolwenci ekonomii na 
uniwersytecie w Stalowej Woli?

– Absolwenci kierunku ekono-
mia są przygotowani do pracy za-
równo w  przedsiębiorstwach, jak 

i w ich otoczeniu biznesowym i administracyjnym: 
w  administracji publicznej szczebla centralnego 
i regionalnego, urzędach skarbowych, biurach ra-
chunkowych, agencjach ubezpieczeniowych, rekla-
mowych, biurach obsługi klienta, centrach finan-
sowych. Otrzymują także kompetencje niezbędne 
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Studia w Stalowej Woli to możliwość studiowania 
na renomowanej uczelni bez ponoszenia kosztów 
życia w większym mieście. KUL otrzymał bowiem 
w bieżącym roku po raz kolejny certyfikat „Uczelnia 
Liderów” i jest jednym z najstarszych uniwersyte-
tów w Polsce.

Wybierając studia 
na Wydziale 
Zamiejscowym KUL
w Stalowej Woli:

  Otrzymujesz indeks – a jak Pan Bóg da! – 
dyplom uniwersytecki 

  Możesz studiować na wydziale, który ma 
jedną z  najnowocześniejszych w  Polsce 
infrastruktur naukowo-badawczych (aule, 
laboratoria, bibliotekę)

  W Kampusie KUL w Stalowej Woli wszystko 
masz na miejscu – wykłady, mieszkanie, 
wyżywienie, rozrywkę, modlitwę, unikasz 
męczących dojazdów i korków 

  W  Stalowej Woli miło i  fajnie się mieszka 
– miasto nie jest za duże ani za małe: dużo 
zieleni, dobra komunikacja, życzliwi ludzie

  Koszty studiowania są przynajmniej o poło-
wę niższe niż w wielkich ośrodkach 

  Jednoosobowy pokój w akademiku to tylko 
370 PLN miesięcznie 

  Pracując jako student, możesz studiować 
na specjalnych, indywidualnych warunkach

  Możesz otrzymywać stypendium aż z trzech 
źródeł: KUL, FU, miasta Stalowa Wola

  Możesz odbywać praktyki uniwersyteckie 
w ciekawych miejscach i wyjechać za gra-
nicę w ramach wymiany międzynarodowej 
studentów ERASMUS

  W  bonusie otrzymasz szczególną opiekę 
naszego Patrona – św. Jana Pawła II

studiujwstalowej.pl

Nasze 
10 przykazań

dla ciebie

Dr Dominik Tyrawa: – Te studia to 
właściwy wybór, po których absolwent ma 
szerokie możliwości zawodowe.

Ekonomia jest ponadczasowa
Rozmowa z DoRoTą TokaRSką 
wykładowcą na wydziale Zamiejscowym Prawa 
i nauk o Społeczeństwie w Stalowej woli

DoroTa Tokarska: – absolwenci 
kierunku ekonomia na wZ kUL są do-
brze przygotowani do pracy. 


